
 حرتَة اًض حاب يف ضوء سورة ًوسف ِاحیاء العولم

 

103 
 

 اًض حاب يف ضوء سورة ًوسفحرتَة 

The upbringing of youth in the light of Surah Yusuf 
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Abstract:  

The Holy Quran focuses on building up the moral 

character of human beings as the first revelation has 

pointed out the startup of human study with the name of 

Almighty Allah for development of life by education. 

Several surahs in the Holy Quran like surah 

Mumtahinah, Ahzaab and Hujuraat raise some specific 

issues of the human attitudes to be flourished. Surah 

Yusuf is one of these surahs which has distinguished 

theme for schooling and upbringing of the human 

attitudes. Many aspect of this surah has been discussed 

and pointed out by several scholars, but according to my 

knowledge, the education of youth’s life has not been 

analyzed by scholars. So, I have raised the upbringing 

points for youth in this surah. I have acquired the 

descriptive method in this article; firstly, I have given 

basic theme of several verses having same idea. Then, I 

described the titled theme in the light of the relevant 

verses. Adding more, wherever I felt any point needs for 

supporting evidences or interpretation from Hadith, I 

provided it with providence of reference from primary 
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sources. This article lights the path for youth to decorate 

their lives in the light of surah Yusuf and this will 

increase in the research based thematic study of the Holy 

Quran.     

Keywords: upbringing points, youth, surah Yusuf, thematic 

study 

لظال  ػ ى ما بححَ شل ابحرتَة هفس ثرشًة  زنول اًلرآٓن اًىرمي يهمن اعللاظد اًؼََا ت  اعللّدمة

ترتك ما تنّي هلم  وٕاّما راس حني ،تؼمٍي مبا دػامه هخّّيم ٕاًََ نيخَ ػ ى ما س حق من ألدم ٕاّما انحجتدلً  وما ٌسخعَ

َ غّز وجي حبَر ٔآهؼم ػ ى ٌّ من م  واكن ُذا اًرتؾَة ٕاىل ما ُدى شل ٕاًََمن مهنَات وملدوحات.   ٔآهخِاؤمه

لودٍ هفسَ، تي راّبٍ ٕاىل ما ًخـذى تَ هفسَ وما ًخـذى تَ روحَ ٕاىل حِامث ثغحثًا مث تؼدم حرنَ  ،اًخرش خبَلَ ٔآولّ 

ي حبَر كالكد رّصح شلمؼًا.  ٌِنَي : َوهزَُنُِّل ِمَن اًْ  غّز وجي  اذا اعللعد من اًخزًن ٌَُِْمْؤِم ٌة  َو ِصَفاٌء َوَرمْحَ ُُ ُلْرآِٓن َما 

لَّ َخَساًرا. َوَل ٍَزًِدُ 
ِ
ًِِمنَي ا ا اًظَّ

i
ٓ  ل غّز وجي:اونذا ك  ْن َحِىمٍي َخِدرٍي)( َآلَّ اً ََْت ِمْن دَلُ َُ مُثَّ فُّعِ ر ِنخَاٌب ُآْحوِكَْت آََٓيثُ

 َُ َِِّن ًنَُكْ ِمٌْ ه
ِ
َ ا لَّ اضلَّ

ِ
ىَل َآَجٍي ثَْؼُحُدوا ا

ِ
يًا ا َِ ًَُمخِّْؼنُكْ َمذَاػًا َحس َ َْ َ ً

ِ
َّنُكْ مُثَّ ثُوتُوا ا ـِْفُروا َرج خَ هَِذٌٍر َوثَِضرٌي)( َوَآِن اس ْ

ى)(. ُمَسمًّ
ii

 

، وكعط  ٔآحمامَػ ى تؼدد من مضامني من اًخوحِد، واًرساةل، والٓخرة، واًخثخِتاًلرآٓن مث بحخوي  

من اًلعط ُو ثثخِت اًيفس  ُؤلء اعلضامني وااّظة لكاًِدف ألسايس من ألدم اًساًفة وما ٕاىل ذزل. و 

. ؤآما فّيا من تَان ألهخِاء جبوارهحا اًؼميتلَهبا وإلكرار تَساهنا و  إلميانثعدًق اعلسَمة ػ ى ما ثَلّن تَ من 

ق نم كال شل غّز وجّي: ُو ًخثخِت اًيفس ػ ى احلذمن دغومه ٕاىل شل  اعلاضَني ٔآو اًعَحاء تبهٔنم واهجوا ظَمً 

ٍِ اًَْحقُّ َوَمْوِغَظٌة وَ  ِذ َُ َِ فَُؤاَدَك َوَجاَءَك يِف  ُت ِت ِّ ُسِي َما هُثَخ ََْم ِمْن َآهَْحاِء اًرُّ َ ٌِنَي)(.َوّلُُكًّ هَُلطُّ ػََ ٌَُِْمْؤِم ِذْنَرى 
iii

   

ي اًلرآٓن يه حرتَة اًيفس ثلدم من اًحَانكد ثحنّي ذما   اًخرشًة، وما فّيا  ٔآن اعللعد اًؼظمى من ثزًن

من كعط ألهخِاء فِو ًخذنّر من ًدغو ٕاىل شل غّز وجّي يك ٍرخس يف كَحَ ٔآهَ ًيرص من والاٍ ومن اكن دلًيَ 

 هعريًا. 

من تني ُؤلء اًلعط كعة ًوسف يف سورثَ، ٕاذ يه من ٔآمذع اًحَان حىت كِي ٕاّن ٔآحسن اًلَعط  

نُ  ْن  يه سورة ًوسف نم كاهل غّز وجّي تيفسَ: ََنْ
ِ
َذا اًُْلْرآَٓن َوا َُ ََْم  َ ً

ِ
ِْيَا ا ََْم َآْحَسَن اًَْلَعِط ِتَما َآْوَح َ هَُلطُّ ػََ
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َِنَي)(. ُنْيَت ِمْن كَْدِِلِ ًَِمَن اًْـَاِف
iv

ويه ٔآظول كعة مرسودة يف سورة واحدة ابًًس حة ٕاىل اًلعط ألخرى يف  

 اًلرآٓن اًىرمي. 

يف تُت غرس وظالتة؛ تُت ٔآتََ س َدان  اًسالممن وضبٔة س َدان ًوسف ػَََ  كد تدٔآ شل ثؼاىل 

ةليف فَسعني حىت متسّل ػ ى غرش مرص هكسَِلٍ ظاحة خِاٍر ًؼلوب ػَََ  اًسالم  اُامتم ابًؽ مع  وًٍد ظًو

ذا ألمر ًخلدم ٕاىل هناًة راُلةمٌذ اعل ئر اًؼُشرغَخَ. ٕان ًوسف ػَََ اًسالم من تني حِاثَ ميّر مبراج . ُو

مبؼىن ٔآن مجَع مزاَي كععَة من رصا ٍ ؤآحداث وزمان ومماٍن ؤآصخاٍص كد اجمتؼت اًسورة  ادوٍء ورفق 

فّيا.
v

   

فِذٍ اًسورة ثعاًؼيا ًثالث مراحي من حِاة س َدان ًوسف ػَََ اًسالم؛ اًعفوةل، واًض حاب،  

ي تُت واًرجوةل. ٔآما اًعفوةل ففي تُت ٔآتََ ًؼلوب ػَََ اًسالم مث تؼد تَؼَ يف سوق مرص، ؤآما اًض حاب فف

 غٍزز مرص مث مسجواًن تَد امرٔآة اًؼٍزز. ؤآما اًرجوةل حفانمً مذيفذًا ػ ى خزائن مرص.

حّاهيا ػ ى سخِي احلَاة يف  متام مراحَِا وجتمتع حِاثَ يف ، وثؼنّي هلم مضاًَلِا ومِارسُاخعاًل ثدّل ص ُ

ّورت يف حِاة ًوسف ػَََ  ُذٍ اعللاةل هذهر اخلعال اً ي كد ثعيفَنن  ػاًَة.مراثة وظول اخلعط ٕاىل 

هناٍهتا مرثّحة حسة ٔآظوار ػُضَ. ويه خعال حرمس ٌَضاّب خععًا ما ًو  اًسالم من تداًة اًسورة حىت

زتّّك ػُضَ، وٕان ثوّل غيَ  ، ًو خعِّر فىٍر و غّغ ػَّيا تيواجذٍ ثزّنة حِاثَ، ًو ثَلّاُا ابًلدول ٌسؼد وًيجح، ًو

َّق اًؼُش دلًَ جبمَع ٔآَنائَ.  ثض

 عفوةل:وسف ػَََ اًسالم يف مرحةل اًس َدان ً .1

 :ًوادلٍنامع  ؼروٍف ممعاحدة  -

شل س ححاهَ وثؼاىل ذهر يف ُذٍ اًسورة ظفوةل س َدان ًوسف ػَََ اًسالم، وذهر ما واهجَ يف هؼومة 

َّق. مفا  س َدان اكن احلَاة من ملاساة ومذاغة. ؤآاذ تخعور حِاثَ يف تُت ٔآتََ مع ٕاخوثَ احللّاد وػُضَ اًض

خَ ومؼامَخَ حبَر اكن ًوسف ػَََ اًسالم  جلكمت  ااظحَ حني ًعاحة ٔآابٍ مؼروفاً ٔكظفال ؿرٍي يف ملاًو

ّّنِ َرَآًُْت َآَحَد  وحٌَيًا ٕاىل وادلٍ. ُيُئةٍ 
ِ
َِ ََي َآتَِت ا ْذ كَاَل ًُوُسُف ِلَِتَ

ِ
ًلول شل غز وجّي فَِ يف اًلرآٓن اًىرمي: ا

ْمَس َواًْ  لََمَر َرَآٍهُْتُْم ِِل َساِجِدٍَن )(.َغرَشَ َنْوَنًحا َواًضَّ
vi

ػ ى ٕاخوثَ  رؤَيٍ تبٔن ل ًلّط َ َٔآمر ٔآت  ًؼيصمث ُو ل  

ومن ُيا هؼرف ٔآهَ ػاش مؼروف ألاالق مع وادلٍ حني اكن ظفاًل ٍماد ٔآن ٍراُق. فِىِدوا هل هَدًا.
 vii
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 هتَئة علِمٍة كدي اًؼزم تَ: -

ٍة لكمة "اًرّب" وما ٌض خّق مهنا من اعلؼاّن كد ثو  احرت يف اًسورة، مضؼرًة تبهٔنا سورة حرتٍَة وثدًر

ة  علِمت ألمور. ويه ثدّل ػ ى ٔآن شل غّز وجّي ٍرتََّ علِة س َولكِا ٕاًََ. فلك رممة حتخاج ٕاىل هتَئة وثدًر

كدِل. مث غيدما ذهر س َدان ًوسف ػَََ اًسالم رؤَيٍ ٔلتََ فبٔجاتَ ٔآتوٍ تبٔن رتّم س َجخخِم وًؼَمم من ثبٔوًي 

و ٔآًضًا ٕاًياس هل خبعوظَة اًؼالكات تٌَُ وتني شل يك ًدِلّن هفسَ يف اًسّن اعلحىرة ٔآهَ ل رّب هل ألحا دًر. ُو

سواٍ ٍرتََّ. ويك ل ًًَس حرتَّة رتَّ ٕاَيٍ مٌذ اًعـر حىت نََبٍ.
viii

 

ة ًُست تدًَي اًعواب: -  الٔنرًث

ن ٕابحاٍء ٕاىل س َادة س َدان ًوسف ػَََ اًسالم. ونم ٔآن اًياس ٍرون علّا مسع رؤَيٍ ٔآتوٍ ففِم ما فَِ م

ؼخلدون ألكََة ػ ى خمعئة فىذا اكهت  ة معَحًة ًو ًؼخلدون ٔآهنم ٔآنرث ؤآخومه واحد ومع ُذا بححَ  ثَٕاخو الٔنرًث

س خدًون تبهٔنم غعحٌة. وكد ٔآّند اًفركان ّلُكم شل من ختعئة ُذٍ اًيظرة خعبٔ ظا ُرة حني ٔآتومه ٔآنرث مهنم، ٌو

.: وٕان ثعع ٔآنرث من يف ألرض ًضَوك غن سخِي شلكال
ix

َوَما َآنرَثُ اًيَّاِس َوًَْو ونذا ُذا اًلول هل غّز صاهَ:  

ٌِنَي. َحَرْظَت ِتُمْؤِم
x

  

لد وضاُد ٔآن مك من كََي ؿَة حبلَّ ػ ى اًىثري تحاظِل، ومثال ُذا يف ٔآنرث ٔآحاًني اػلارابت تني  ًو

ة دًَاًل ٌَعواب علا اهخرص اًلََي كطّ. ورمم اكن اًياس اعلسَمني واًىفرة ما  و اكهت الٔنرًث زال وطل ٍزل. ًو

نَّ َآاَباَن ًَِفي َضاَلٍل ُمِدنٍي. ٌس خضؼفون كالئي نم حدث غيد ٕاخوة ًوسف يف اغخلادمه اًحاظي حِر كاًوا:
ِ
"ا

xi
ل  

 ًعري ظوااًب ابس خضؼافِم وحتلريمه علس خلميني ػ ى احلّق. 

 رّس مفذاٌح ًحَوغ اعلرام:نامتن اً   -

ِذا ًو  ًِم ًُيؼم شل غّز صاهَ ػ ى اًرجي. ًو رّضٍ من حسٍد انصٍئ  ُة رجٍي من صبٔهَ ًو كد ًيال كًر

. ويف اًسورة  صؼر اًرجي ٔآن ٕافعاحَ جيؼي اًياس بحلدوهَ؛ خياًفوهَ وٍىِدون هل وسٌُاًون مٌَ فََىمت ٔآرساٍر

َُحؼدٍو غن ػني ٔآتََ مثي ٕاخوة ًوسف ػَََ اًسالم حني رٔآوا ٔآن آٔ   –ابمه بححَّ ٔآنرث مهنم، فلاموا مبمائدمه ً

َِ ػَََ اًسالم. فَّما غزموا ٔآم -ًؼلوب  ُحوا ِت َُ ا َذ رمه تعرهحم ًوسف ػَََ اًسالم يف اجلّة ساّلٍ شل تلوهل: فَََمَّ

َِ ًَُخيَ  َْ َ ً
ِ
ِْيَا ا ََاتَِت اًُْجّةِ َوَآْوَح ٍُ يِف ؾَ َؼَُو ُؼوا َآْن جَيْ َذا َومُهْ َل ٌَْضُؼُروَن.َوَآمْجَ َُ ُْم ِتبَْمِرمِهْ  ئهَنَّ ِّ خ

xii
 –ونذا س َدان ًوسف  

توجود ظوا  اعلسل  –ٔآخَِ  -طل ًذّم ٕاخوثَ حني مسؼِم ًًس حوهَ ٕاىل اًرسكة حني ُآاذ تحًِامني  –ػَََ اًسالم 
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يف وػاء تًِامني. فبرٔسُا ًوسف يف هفسَ وطل ًحدُا هلم.
xiii

ذٍ اخلعةل من خعال ألهخِا   –ػَّيم اًسالم  -ء ُو

 اً ي ختّعط ٌَض حاب خععًا علراػاة اُلخّوة من اًؼاّلت.    

ؼان اًض حاب .2  :س َدان ًوسف ػَََ اًسالم يف ًر

 اًخجية غن اخلَو مع امرٔآة ؿري حمرمة.  -

تؼد ٔآن اكن س َدان ًوسف ػَََ اًسالم مذحيًا ًؼٍزز مرص وتؼد ٔآن ٔآنّد اًزوج لمرٔآثَ ٔآن حىرم مثواٍ 

سٌُفؼَ ًوسف تخخٌَّ. فَم تَؽ ٔآصّدٍ وآآتٍ شل حىمً وػَمً. واكن ٌسىن يف تُت غٍزز مرص فعَحت وحرّّج ٔآن 

ان رتَّ. مٌَ زوجذَ وراودثَ غن هفسَ، فبٔهؼم ػَََ شل ورصفَ غن مىِدُا ٕاذ ٔآهَ رٔآى جُر
xiv

  

اخلَو  اا. ومع وهعي ذمّا جرى يف تُت اعلسل ٕاىل ٔآهَ ل ًًدـي ٌَض حاب اَوة مع امرٔآة فذاة ل بحي هل 

ذزل ٔآن جيخًة غن ٔآس حاب اًفاحضة من ّلُكم فاحش ومذاتؼة مسَسالٍت فاحضٍة ومعاًؼة ٔآدٍب مىضوٍف. 

ٔلن اّظال  اًرجي ًعري مفىورثَ مث ثعري مفىوراثَ معِل، فٕاذا اكن ًددّؼد غن ثسل ألفؼال اًضًِؼة فؼيدئذ 

ؤ رصف اًسوء غيَ وًخوّل حفظَ. ًو َؼْي هَلُ ّندٍ كول شل غّز وجّي: ًؼَذٍ شل من اعللاحب ًو َ جَيْ َوَمْن ًَخَِّق اضلَّ

دَِسُة. ُِْر َل بَحْ َُ ِمْن َح َمْخَرًجا )( َوٍَْرُزْك
xv

  

 اػلاًدة واًؼدل يف اًلضاء:  -

علا راودت امرٔآة اًؼٍزز فذاُا غن هفسَ وؿَّلت ألتواب ودغخَ ٕاٍّيا ًَواكِا ففّر مهنا اًفىت، واسددلا 

و اًحاب وًلِا غي د اًحاب زوهجا اعلسل. فَّما رآُٓا يف حّّي اًظن اًسوء فاهلَحت ؤآرسغت ٕاىل ادلافع ألهثوي ُو

محةل غضوائَة دون اًيظر يف غواكهبا جفؼَت حهّتم س َدان ًوسف ابًرؾحة يف اًُفحش تبٔهَ ٔآراد  اا سوءًا وطل ٍرا  

خَ ُذٍ من فؼي صًِعٍ وُخٌم حلرمهتا. ونم ًلال: اػلاسن اً ي كد ٔآحس هنا اعلسل ٕاًََ وآٓواٍ يف تُذَ وثخٌّاٍ. مفحاوً 

ا ضّد س َدان ًوسف ػَََ اًسالم ٕاىل اكرتاح اًؼلوتة  تسارغ مث اًِجوم اري وس َةل ٌدلفا . جفمؼت ٔآمُر

. فبٔفعح ًوسف ػَََ اًسالم ٔآهنا اً ي كد ظَحت مٌَ ٔآن بؼذّ ٔآن ً  وٕاّماسجن ٔآن ٌُ  ا : ٕامّ غيدُااعلياس حة 

و من فؼَِا  اًسوء ًُس من ممائدٍ حفنك تُهنم حبنك مذحّّي ل ًياسة مع مماهة اًؼٍزز؛ جسن اًؼٍزز ًواكؼِا ُو

س ََدان ًوسف ػَََ اًسالم ًَىون مدّؼدَا غن ٔآػني اًياس وًعريًا مًس ًَّا دلهيم وحىون اعلبٔساة مرتونة اًالكم 

غهنا ٔآتدًا.
xvi
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َ اًسالم حني رآٓى من ممائَدُا وكد حتّزب اًؼٍزز لمرٔآثَ يف حوكَ تُهنا وتني س َدان ًوسف ػََ 

اًضًِؼة اًفاحضة وطل بحنك حماًدًا مرضًَا. ومع ذزل ٔآند من زوجذَ ٔآن جس خـفري ذلىهبا فلط ٔلهنا يه اً ي كد 

اكدت مىِدًا علراودة س َدان ًوسف غن هفسَ وظَحت مٌَ اًسوء  اا وطل ًؼلهّبا اًؼٍزز تؼلوتة متازي غلوتخَ 

 َََ اًسالم ٔآمام اًؼٍزز. ًس َدان ًوسف مع جروز ىزاُخَ ػ 

 مدافؼة اًَبيء غن هفسَ ٕاذا اهّتم ابعلؼاًُة: -

هعي ذما ثلّدم يف اًفلرة اًساًفة من اهّتام امرٔآة اًؼٍزز س ََدان ًوسف ػَََ اًسالم مث ثَبئخَ هفَسَ ٔآمام 

و اكن ٔآمام جَبوت اً ظاطل رمم اكن اًظاطل اًؼٍزز غن اذلهة اذلي طل هيّم تَ ٕاىل ٔآن ػ ى اعلهتم ٔآن ًدافع غن هفسَ ًو

ذا مماهة رفِؼة ثفوكَ، ٔآو هل ٕاحسان ٕاىل اعلهتم. وػ ى اعلهتم ٔآن ًلار  اًظظل واٍهبخان وهيّددُم نم كال: يه راودثِن 

غن هفيس" ًَلع يف كَة اًؼٍزز ٔآن ُياك صُئًا جية اًفحط غيَ. مث ثحٌُت اًحٌُة تبٔن ًو اكن مقَعَ ملدودا من 

و اكن اًلمَط من اخلَف ملدودًا ًمان ظادكا يف ادلفا  غن اٍهتمة اعلفرتاة ػَََ. اًُلدي ًمان اكذاب يف دغ واٍ ًو

و  ذا ادلًَي غليل ًؤًدٍ تبٔهَ ُو اذلي اسددق اًحاب ُاراًب فِيي اً ي ٔآمسىت تلمَعَ فمتزق من اخلَف، ًو ُو

اكن ًعَة مهنا وثبىٔب ٍمتزق من ألمام.
xvii

 

 اعلؼايص:اًخرض  ٕاىل شل غز وجّي يف الاجذياب غن  -

هؼرف من االل اًلعة ٔآن اًًساء علا مسؼن تؼضق زوجة اًؼٍزز تبهٔنا حهتاوى ٔآمام اادم متَىَ 

ن دغهتن ٕاىل كرصُا واس خلدَِن اس خلداًل  ُْمهنا تعيَؼيهتا ُذٍ. فَم مسؼت مبىُر فاسدٌىرحن ألمر وخّعبُٔا ًو

َم اوضـَن تذزل ؤآداِل ػَّين فرٔآٍن جمًل حاّرًا، مث كّدمت ًِن من اًفاوِة مع اًسمانني ًلك واحدة مهنّن. ف

ٔآااذ ألًحاب و ارًا خمخعفًا فلعؼن ٔآًدُن وثؼّجنب مٌَ فلَن: ما ُذا ثرشًا، ٕان ُذا ٕال مسل هرمي. فَم رٔآت 

ًِم ًُمهنا ًؼضلِا ٕاَيٍ مث كاًت ًِن: ًِو  اعلَىة ٔآهنن كد ٔآاذُّن جمةل ألااذ فاؾخمنت اًفرظة ٌَرد اًلاظع ػَّيّن 

ّّ ٕاَيٍ   اذل  ٍن ًؼُش دلّي يف كرصي ؤآهّن رٔآًدٌَّ زواّن كالئي، فىِف علُخًِّن حل

غيدما حرى اًًساء اًاّلمات ثرصبحِا تعَة ما ٔآرادثَ مٌَ ػَََ اًسالم فاجرتٔآحن لكِن مبضارنهتّن ٕاَيُا 

رّب اًسجن ي: يف ظَهبا. رٔآى س َدان ًوسف ػَََ اًسالم ٔآهنن ل ًخخَفن من ظَهبّن فضىك ٕاىل شل غّز وج

. ومع ذزل طل ٌس خوغة يف دػائَ حبَر دػا شل ترصف هَدُّن غيَ فلط ل ٔآن ٌسبٔل ٔآحة ٕاِّل ذما ًدغوهِن ٕاًََ

اًؼافِة من لك ممائدُّن.
xviii
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و اكن ًضعّرٍ  وس خخرج من لكخا اًفلرثني اعلخلدمذني ٔآن ػ ى اًضاّب اعلسظل ٕاًثاَر اًَِبّ ػ ى اذلهة ًو

لدي  ًدـي هل ٔآن ٌسبٔل شل اًؼافِة من لك اًحالَي ٔلهَ س ححاهَ وثؼاىل جيَة حني ًدغى ًو ػ ى اكرتافَ ٔآحٌد. ًو

 حني ًُخرض  ٕاًََ. 

 الاُامتم اًحاًؽ تدغوة اًخوحِد: -

َدان ًوسف ػَََ اًسالم اًسجن، رافلَ فذَان يف ادلخول. فمان من ٕاحساهَ ٕاٍّيم تؼد دخول س  

ذا من حزم رجٍي ٕاذا ما ًٍرد اعلرافلة من الٓخر،  دغوثَ ٕاَيُم ٕاىل اًخوحِد تدلئي غلََة ل ىىري هلم غهنا. ُو

حد ًخىون لكمهتم واحدًة. فِفدّش غن غلِدثَ ومعِل ٔلهَ ثفِد اًرجَي اعلعاحدة اً ي حىون غيد مذدًني تدٍن وا

ذان اًضُئان ًلّرابن اًرجي من اًفوز واًسؼادة. ؤلجي ُذا ًُؼّد ظدًق ظاحل ًرجي من ٔآنَب اًيؼم ػَََ من  ُو

تذورًا ثًضة مهنا معي شل.  فس َدان ًوسف ػَََ اًسالم خيعا ام وًضع ٔآمارمم فىرة ثـرس يف كَة ظاحدََ 

لول هلم:ٕاتداغي ملدول غيد شل غّز وجّي. فرل ْجِن َآَآْراَبٌب  ا ُو ٌس خفِم مٌِم اس خفِام اىماٍر ًو ِ اًّسِ َّ ََي َظاِح

ُ اًَْواِحُد اًْلََِّاُر. ُمذََفّرِكُوَن َارْيٌ َآِم اضلَّ
xix

فؼلِدة اًوحداهَة صل غّز وجّي حرفع رجاًل ػ ى ممان مرثفعٍ ٍمتياٍ اًرجي. 
xx

  

 اًعدق: اًخحيّل ابخلَق احلس ية مثي اًؼفة وألماهة و  -

و ألمر اذلي جؼي ٔآذمِم  ما زاًت جمػة ألهخِاء ػَّيم اًسالم كدوة يف اًؼفة وألماهة واًعدق، ُو

مؼرتفني مبماىهتم اًؼاًَة وُاَلِم احلس ية. مث س َدان وهحٌُا محمد ػَََ اًسالم اكن رساجًا ابرزًا يف اًؼفة واًعدق 

حنُُكْ َآنَّ خوحِد ػ ى جدي اًعفا حني كال هلم: حىت طل ًيىر ػَََ ٔآػداٍؤ يف اَلَ حني دػامه ٕاىل اً  َآَرَآًْخَنُكْ ًَْو َآْاََبْ

لَّ 
ِ
ََْم ا َ تْيَا ػََ ِِقَّ  كَاًُوا: هََؼْم، َما َجرَّ ، َآُنْيمُتْ ُمَعّدِ نُكْ َْ َ رَي ػََ ـِ ِْاًل اِبًَواِدي حُرًُِد َآْن ثُ ِظْدكًا.َخ

xxi
  

ذا ظدكَ اذلي ل ٌسع ٌَؼدو ٔآن ًخحّوًوا غيَ حىت ذٍ ُو  ٍىون هلم دًَي ػَََ جىوهنم حملني يف إلىمار. ُو

اًعفات اًثالث مداّن اخلَق اًىرمي. واكن هحٌُا ًوسف ػَََ اًسالم مذحًََا تخسل اًعفات حبَر ٕاذا حتدث 

  ظدق، وٕاذا ػامي ػامي ألماهة وٕاذا اس خثريت صِوثَ غّف.  

ويف ُذا دًَي ٌَض حاب ػ ى اًخحيل ابخلَق احلس ية اًرفِؼة. ويه ما ثوظي ٕاىل اعلؼاِل وثعي اًرجي 

مبماهة مرموكة يف اغلمتع. ويه ما ثُيجي اًرجي من فضَحة ماًَة ٔآو جًس َة ٔلن مجَع اًفضاحئ حرجع ٕاىل لكخا 

 اًفضَحخني. مث حُتعي ػ ى ثسل اًعفات ابُامتم ابًؽ مٌَ تبٔمور مهنا؛ 

 جذياب غن معاًؼة ألدب إلابيالا -
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 وػدم حصحة ألراذل -

 وؾغ اًحرص -

 والاجذياب غن اخلَوة ابمرٔآة ٔآجٌحَة -

َوَل ثَْلَرتُوا  وعلا اكهت اعليايه اعلخلدمة ذما ثلّرب اًرجي من اًوكو  يف هحائر اذلهوب، فرلا كال شل غّز وجّي:

َُ اَكَن فَاِحَضًة َوَساَء َسِخِالً  َّ ه
ِ
اَن ا .اًّزِ

xxii
وطل مييع من ارحماب اًفاحضة مدارشة تي تعًرلة سد اذلرائع ٌرلهوب حبَر  

ٕاذا اكن اًضابُّ ًحُؼد غم ًوظِل ٕاىل اذلهوب فلد جتيّة غن اعلبمٓث هفسِا ٔلن من رغى حول محى مسٍل ًوصم ٔآن 

ًلع يف امحلى فِلرتف اجلرمية.
xxiii

  

 جسََة ًضاّبٍ مؤمن مظَوٍم: -

كد اخذار س َدان ًوسف ػَََ اًسالم دخول اًسجن تدل ٔآن ًلع ػ ى امرٔآة اًؼٍزز ٔلهَ اكن ذمن 

اظعفامه شل جرسالثَ اًمامةل. ٕاهيا ػ ى ًلني كعؼي ٔآهَ ػَََ اًسالم جريء ؤآما دخوهل اًسجن فمان ًفراٍر من 

و ًؼوذ من اعلبمٔث. واكن ٕادااهل اًسجن جسََة ًلك صاّبٍ خيخار ظَمً ػَََ ول بحّة آٔ  ن ًؼيص شل غّز وجي، ُو

ااّظة وػامة كعط  -ػَََ اًسالم –خسط شل ػَََ وما ًؤّدي ٕاىل اًسخط. واًيعَحة ًيا يف كعة ًوسف 

ألهخِاء ػَّيم اًسالم ٔآن هرتك اعلؼايص وهنرب َنن اًض حاب ٕاىل شل غّز وجي ٔلن اًضاّب اذلي وضبٔ يف غحادة 

و اكن ثدغوٍ اذلهوب صَبًا تؼد صٍَب ٕاىل ثَحر  اا.  شل ٍىون حتت ظي غرش اًرمحن ًوم ل ظي ٕال ظِّل ًو
xxiv

 

ياك يشء آٓخر ُو ٔآن ما ظرٔآ ػ ى إلوسان من ظروف ظرٔآ ػ ى ألهخِاء  ٔلهنم من ٔآحة  -ػَّيم اًسالم –ُو

اًياس ٕاىل شل ومه ٔآصد اًياس تالءًا ٔلهنم ألمثي يف اخلَق.
xxv

  

 ًزوم اًخحذر يف إلفذاء: -

وحامِل اًؼامي ػَََ مماهة ؤآمهَة ابًـًة يف إلسالم، وػ ى حامي اًؼظل غيدما ًبٔثََ ٔآحد ٕان ٌَؼظل 

ٌس خفذََ ٔآن ًف ي مبا اكن ظوااب وحلًا. وٕان طل ٍىن هل ػظل مبسبةٔل مس خفذاة غهنا فؼَََ ٔآن ًؼرتف تؼدم ػَمَ ػ ى 

ذا ما ىراٍ يف مٔل اًؼٍزز حني اس خفذامه غن رؤَيٍ فبٔجاتوٍ تبهٔن ا ٔآضـاث ألحالم ومه ًُسوا تؼاعلني اعلسبةٔل. ُو

ي ثسل ألحالم. وهفس اعلوكف مروّي غن ٔآجن مسؼود  ٕاذ ُو ًلول: من ػظِل فََْلي،  -ريض شل غيَ  -تخبًٔو

ومن طل ًؼظل فََلِي شُل ٔآػظل، فٕان من اًؼظل ٔآن ًلول علا ل ًؼظل: ل ٔآػظُل.
xxvi
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َ غيدما ٌس خفذََ ٔآحد. وػَََ ٔآن ًُحنّي احلق ول فَِزم ػ ى اًضاّب اعلسظل اًؼاطل ٔآن ًخحذر يف ٕافذائ

 خياف فَِ ًومة لمئ.

 ٕاهرام ٔآحصاب اًؼظل:  -

ي خشعَات ػ ى مماهة لئلة مبن اكهت ورمم اكهت. مفن حق اًعـري ػ ى اًىدري ٔآن  إلسالم ٍرنّز ػ ى ثزًن

. ٍرمحَ وػ ى اًعـري ثوكرٍي
xxvii

مءمه ٕاذ فّضَِم شل ابًؼظل ونذا جية ػ ى اًياس وااّظة ًض حا ام ٔآن ٍُىرموا ػَ 

ٍَن َل ًَْؼََُموَن ول ٌس خوي ػاطل وجاُي ل ًؼظل صُئًا نم كال شل غّز وجّي:  ِ ٍَن ًَْؼََُموَن َواذلَّ ِ خَِوي اذلَّ ْي ٌَس ْ َُ كُْي 

ُو اْلًََْحاِب. ََّما ًَخََذنَُّر ُآًو ه
ِ
ا

xxviii
ذا إلهرام ىراٍ غيد اًساِق حني ٔآىت س َدان ًوسف ػَََ اًسال  و مسجون ُو م ُو

لول هل: " ًوسف ٔآهيا اًعدًق". ونذا تلوهل: ًؼيل ٔآرجع ٕاىل اًياس ًؼَِم  فِخاظحَ تبٔكوال ًالمئ مماهخَ ًو

ًؼَمون".
xxix

فاًساِق ًؼرف حق اًؼاطل، ٔآي: ًؼَِم ًؼرفون ثؼحري اًرؤَي من فِم ٔآهيا اًعدًق! فِؼَمون كدرك  

 فِححثون غن ٔآمرك تبٔهم جُسيت فِيعفوهم.  

 اًضدائد وألذى:  اًعَب ػ ى  -

ًلد مهّخيا ُذٍ اًلعة حبَر هخؼظّل اًعَب ػ ى ألذى واًضدائد غن س َدان ًؼلوب ػَََ اًسالم علا فَلد زالزة 

، ؤآتوٍ  فِوسف اذليمن ُودلٍ.  ل ًؼظل غيَ صُئًا؛ ل ًدري ٔآٍن ًؼُش  –ػَََ اًسالم  –فلدٍ يف حني ظـٍر

ومع ُذا  -ػَََ اًسالم –ودلٍ اًعـري احلحُة ٕاًََ ٕال ٔآهَ ػ ى ًلني ٔآهَد ٔآهَ ي ثسخة اًرؤَي اً ي رآُٓا ًوسف 

ُو ٍرجو ًلاءٍ. مث اًثاّن تًِامني اذلي اكن ٔآخ اًؼني ًَوسف ػَََ اًسالم فٕاهَ وكع يف ٔآرس غٍزز مرص علّا ُوجد 

 رحِل. جفوز  تًِامني تلاهون ٔآن اًسارق ًعحح ٔآسريًا دلى اعلرسوق مٌَ. فبٔتوٍ س َدان ًؼلوب ظوا  اعلسل يف

ىن ل ٌس خعَع اًلدوم ٕال ٔآن ظؼوتة ٔآمٍر ٔآٌرس من حال ًوسف اذلي ؿاب غن  ػَََ اًسالم ًؼرف مماهَ ًو

لاء ٔآتََ ألب. ؤآما اثًر ألولد هَ ٔآابٍ ٔآاذ مٌَ موزلًا ٌَؼود ابتيَ لٔ  فاًىدري اعليفي ظوػًا، ل جيرؤ ػ ى اًؼودة ًو

تًِامني يف ُذٍ اعلرة. ٕاهنا علعَحة هحرية ل ػالج ًِا ٕال اًرجو  ٕاىل شل غز وجّي ابًعَب ػَّيا وذلا ُو ًلول: 

فعَب مجَي وشل اعلس خؼان ػ ى ما ثعفون.
xxx

: غىس شل ٔآن ًبٔثُِن  ام مجَؼًا، ٕاهَ ُو اًؼَمي ونذا كال 

.احلىمي
xxxi

 

لد ثؼَمي ا من اًلعة هلعة ويه صىوى اًرجي وتر حزهَ ٕاىل شل يف اعلماٍر واًضدائد لكِا. ونذا ٔآن ًو

و اكهت تؼَدة غن جمِودان تظاُر اًيظر. وذلا ًبٔمر س َدان ًؼلوب  هدفع اًَبٔس وجنهتد يف احلعول ػ ى اعللاظد ًو
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َلهّنم تؼ -ػَََ اًسالم – دم اًَبٔس من رمحة شل تًَِ تخحّسس من ًوسف ؤآخَِ اًـائحني غيَ مجَؼًا ًو

اعلس خؼان.
xxxii

  

 إلحسان ٕاىل من ٔآساءك اًسوء: -

ومن ُيا هلذعف من فوائد اًلعة ُو غفو اًرجي غن من ٔآساء ٕاًََ مث ًبئت فِعَة مٌَ اًؼفو، ويه ما 

ىراٍ يف سرية سادثيا ًوسف ؤآتوٍ ًؼلوب ػَّيم اًسالم حني ظظل ٔآخوٍ ػَََ إبًلاهئم ٕاَيٍ يف اجلة وظرحَ غن 

ألب، مث اس امت  ًفحش اًالكم مهنم حني اهدس حوٍ ٕاىل اًرسكة اعلزمٌة علا كاًوا: ٕان ٌرسق فلد رسق ٔآٌخ هل  غَِن

من كدي.
xxxiii

ذٍ اًعفة ثََق   عفح غهنم دون ًوم ول غخاب. ُو فِذا من دٔآب اًعَحاء ٔآن ًؼفو غن اًظاطل ًو

و اذلي ٕاذا ما ٌسمع ابًضاّب ااّظة ٕاذ ُو ًفور ؾضحَ وهيّزٍ اًض َعان ػ ى الاهخلام تؼد س َع رثَ ػ ى ػدّوٍ. ُو

ة ػََنك  غن ظظٍل جمري ػَََ فِـضة. وهل ٔآن ًدغو ؼلاًفَِ ابخلري واعلـفرة نم كال ًوسف ػَََ اًسالم: ل ثرًث

و ٔآرمح اًرامحني. اًَوم ًـفر شل ًنك ُو
xxxiv

علا ظَة مهنم ٔآولدٍ  –ػَََ اًسالم  –ونم كال س َدان ًؼلوب  

وف ٔآس خـفر ًنك ريب، ٕاهَ ُو اًـفور اًرحمي.الاس خـفار من شل: س
xxxv

  

 هخاجئ اًححر: 

اًلرآٓن لكَ نخاب اكمي ًرتتَة اًيفس اًخرشًة اً ي ًعَة مهنا شل اًؼلِدة اًعاحلة واًؼمي اعللدول مؼًا. 

هؼرث ػ ى هلاط اًرتتَة غيدما هلرؤ اًلرآٓن من تداًة سورة اًفاحتة حىت هناٍهتا ابس خؼاذة اعلسظل ابصل من ألرشار و 

ىن   ثسل سورة ًوسف متخاز ابُامتم ثسل اخلعال احلس ية. وما وظَيا ٕاًََ منمن تني ثسل اًسور لكِا، ًو

 يي: ِ ف يف ُذٍ اعللاةل يف ضوء ُذٍ اًسورة ًرتتَة اًض حاب اًيلاط 

د اًـوص فَِ -  ٔآن ٌس خؼّد اًضاّب ًلك ٔآمر ًٍر

ٕاىل ثوحِد شل حِامث اكن ٔلن اًخوحِد رٔآس اًعاػات، ؤآن  هس َدان ًوسف ػَََ اًسالم ًدغؤآن و   -

 ٔآجر من اثلى مٌَ ل ًضَع ثؼاىل ٔآهَو  مالك احلس ياتاًخلوى  ٔلن ٍ لكِأآمورًخلي شل غّز وجي يف 

ّ و  -  اًخواضع اخلاًطي ٕاىل شل مع ٔآن ًخذٌ

ش من ؿَحة اًسَعان يف ٕاظِار احلّق وتَاهَ رمم اكن جائرا ٕاذ ل مفوض ٕاًََ يف ٔآمر شُل   - ُّ ؤآن ل ًخد

 فاػِل
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ؤآن اعلسُل ًُس ثسخِي اًخىَب واًؼظمة تي ُو من هؼم شل ػ ى غحد ٔآغعاٍ شل ٕاَيٍ. فِل ٔآن جيؼي  -

 اراًساحة ٕاىل اًي ُمَىَ داغَة هل ٕاىل اجلية دون

ماهة اًؼَرضَة اكخلَوة ابمرٔآة ؿري حمرمة ٔلهنا كادحة يف اًؼفة الٔ الاجذياب غن اعلؼايص وما ًّدغى ٕاٍّيا،  -

 ۔ق ٔآُدافةبحلّ ٔآن  اخلائيني. مفس خحَي ٕلوسان خيون يف غَرض ٔآو مال هَد ٔلهَ ثؼاىل ل هيدي
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 ??;7، رمق احلدًر، ?787، ص9؛ اجلامع اًعحَح، إلمام مسظل، ج9>7ص
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